
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas 
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht 
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bi-
bliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vin-
den in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan 
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht. 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden 
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de 
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, 
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om 
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

G E M E E N T E N I E U W S

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten, 
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111 
en met afspraak::
ma., di., do.  08.30-14.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

Informatiecentrum 
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr. 13.00-17.00 uur

Ruimte huren?
Accommodatie van gemeente 
Uithoorn huren? 
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen en informatie over de raad op 
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
hun secretaresse: 0297-513151. 
U kunt ze ook een e-mail sturen 
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
 TER INZAGE

Tijdelijk: 
- Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 4 en ont-

werpbesluit Hogere waarde (Wet geluidhinder) Inzageperiode van 30 oktober 
2015 tot en met 10 december 2015. Inlichtingen bij afdeling Publiekszaken 
(0297 513111).

- Terinzagelegging Voorontwerp Bestemmingsplan Woningbouwlocatie BMX-
terrein. Inzageperiode 27 november 2015 t/m 10 december 2015. Inlichtingen 
bij afdeling Ontwikkeling, K. de Boer (0297) 513111.

- Revisievergunning Amigo Uithoorn. Beroepsperiode 26 november 2015 t/m 8 
januari 2015. Inlichtingen bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied www.
odnzkg.nl onder bekendmakingen (Andere bekendmakingen) en bij de ge-
meente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.

- Terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan Steenwijkerveld 21. Inzage-
periode 10 december 2015 tot en met 24 december 2015. Inlichtingen bij: Af-
deling Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.

- Terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan Mijnsherenweg 2. Inzagepe-
riode 10 december 2015 tot en met 24 december 2015. Inlichtingen bij: Afde-
ling Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.

- Terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan “Grevelingen 40-42” Inzage-
periode 10 december 2015 tot en met 24 december 2015. Inlichtingen bij: Af-
deling Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Boterdijk 77, aanvraag omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk wijzigen 

van het gebruik. Ontvangen 29 oktober 2015.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Rode Klaver 79, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de 

voorgevel. Ontvangen 26 november 2015.
- Park Krayenhoff (deel B6), aanvraag omgevingsvergunning voor het oprich-

ten van 10 woningen. Ontvangen 2 december 2015.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Gaastmeer 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dak-

kapel aan de linker- en rechter zijgevel. Ontvangen 25 november 2015.

 INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Weegbree 7, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen en uitbreiden 

van een woonwagen.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Mgr. Noordmanlaan 4 t/m 74 en 59 t/m 67, omgevingsvergunning voor het wij-

zigen van de gevels en de daken. Bezwaar: t/m 12 januari 2016.
- Pastoor L. Pullenlaan 1, 5 en 7 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning 

voor het realiseren van een onderheid terras en het plaatsen van steigers. Be-
zwaar: t/m 14 januari 2016.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Buitendijks, Park Krayenhoff)
- Legmeer West fase 2-3, vergunning kabels & leidingen uitbreiden elektrici-

teitsnetwerk. Bezwaar t/m 15 januari 2016.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Gaastmeer 1, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan 

de linker- en rechter zijgevel. Bezwaar: t/m 14 januari 2016.
- Amstelplein. Vergunning aan FanWork Events voor het organiseren van een 

Afval rond de jaarwisseling
Vanwege de feestdagen zijn er an-
dere ophaaldagen voor het afval. 
Ook nemen wij rond de jaarwisse-
ling maatregelen om gevaarlijke si-
tuaties te voorkomen. Kijk in de afv-
alkalender wanneer wij het afval bij u 
in de wijk ophalen.

Afvalbakken
In de laatste week van december 
halen wij alle openbare afvalbakken 
weg. De afvalbakken bij winkelcen-
tra zijn als laatste aan de beurt. In 
de eerste week van januari zetten wij 
deze weer terug.

Alle ondergrondse containers 
dicht op 31 december
Op 31 december sluiten wij vanaf 
10.00 uur alle ondergrondse con-
tainers af. Plaatst u alstublieft niets 
naast de containers als deze ge-
sloten zijn. Breng uw afval naar het 
scheidingsdepot. Op 1 januari ope-
nen wij weer alle de containers.

Vuurwerk zelf opruimen
Na de jaarwisseling ligt er altijd veel 
(vuurwerk)afval op straat. Ieder jaar 
ruimen wij na oud en nieuw de groot-
ste rommel op. In de weken na de 
jaarwisseling vegen wij alles nog 
goed. Gelukkig ruimen ook veel in-
woners van de gemeente zelf hun 
(vuurwerk)afval op. Dat stellen we 

Woensdag 6 en 13 januari
Zijdelwaard (m.u.v. Europafl ats) en 
Bedrijventerrein (Laag- en hoogbouw)
Donderdag 7 en 14 januari
Thamerdal, Dorpscentrum en 
Meerwijk-Oost (Laag- en hoogbouw)
Vrijdag 8 en 15 januari
De Kwakel, Meerwijk-West en Park 
Krayenhoff (Laag- en hoogbouw)

Afval- en grondstoffenkalender
De afvalkalender is gewijzigd. Er is 
een nieuwe indeling die eenvoudiger 
is; er zijn maar 4 wijken. Rond 21 de-
cember is de nieuwe afvalkalender 
voor 2016 klaar. Iedereen kan een 
kalender ophalen bij het gemeente-
huis of het scheidingsdepot. Online 
bekijken? Check dan www.recycle-
manager.nl en download de app. U 
krijgt automatisch bericht wanneer 
u uw afval buiten moet zetten. Of 
download de afvalkalender op www.
uithoorn.nl. 

App
Via www.recyclemanager.nl kunt u 
de app of een kalender per postcode 
downloaden. Ook is te zien waar de 
dichtstbijzijnde tuingroendepots en 
ondergrondse containers voor tex-
tiel en glas zijn. Extra handig: u kunt 

alerts instellen wanneer uw contai-
ner buiten gezet moet worden.

Aanbieden minicontainers 
en PMD-zakken
Voor een aantal bewoners verandert 
de vaste dag waarop gf/restafval 
en Plastic, metaal en drankpakken 
(PMD) wordt opgehaald. Zij krijgen 
thuis bericht. Let op, voor iedereen 
geldt dat het tijdstip waarop de in-
zamelwagen langskomt anders kan 
zijn dan vorig jaar. Zet de minicon-
tainers of zakken met PMD pas de 
avond vóór de ophaaldag buiten. Op 
de ophaaldag zelf kunt u dat doen tot 
7.30 uur. Elke woensdag halen wij 
het PMD op bij de hoogbouw. 

Vragen
U kunt ons bellen op 0297-513111. 
Als u vragen of problemen heeft met 
de inzameling.

Aanvragen subsidie 2016 bij 
Burgemeester Kootfonds
De doelstelling van Stichting Burge-
meester Kootfonds is het verlenen 
van fi nanciële steun aan instellingen 
en personen die binnen de gemeen-
te Uithoorn werkzaam zijn op het ge-
bied van sport, cultuur en sociaal-
maatschappelijke activiteiten.

Verenigingen, instellingen, organisa-
ties en personen die menen op grond 
van hun activiteiten in Uithoorn en 
De Kwakel èn hun financiële posi-
tie aanspraak te kunnen maken op 
steun kunnen vóór 28 maart 2016 
een onderbouwde subsidieaanvraag 
indienen. Daartoe behoort ook een 
zo recent mogelijk inzicht in de fi nan-
ciële positie van de aanvrager. De 
aanvraag moet worden gericht aan:

Stichting Burgemeester Kootfonds
t.a.v. de heer T.J.J. Schrandt
Postbus 8
1420 AA  Uithoorn

Het Burgemeester Kootfonds ver-
leent in beginsel geen bijdragen in 
normale uitgaven. Die moeten be-
kostigd kunnen worden uit de nor-
male inkomsten, zoals contributies 
en dergelijke. De subsidieaanvra-
gen worden in april 2016 door het 
bestuur van Stichting Burgemees-
ter Kootfonds beoordeeld. Alle aan-
vragers worden schriftelijk in kennis 
gesteld van de beslissing. Voor na-
dere informatie kan men zich wen-
den tot de heer T.J.J. Schrandt, tel. 
0297-513185.

zeer op prijs. Ruimt u vanaf 1 janu-
ari ook zelf uw vuurwerkafval op? 
Zo zorgen we er samen voor dat 
de straten weer snel schoon en vei-
lig zijn en voorkomen we dat vuur-
werkafval zwerfafval wordt. Bij al-
le verkooppunten van vuurwerk in 
de gemeente worden vuurwerkzak-
ken uitgedeeld. U kunt deze zakken 
ook ophalen tijdens openingstijden 
op het scheidingsdepot. (Maandag, 
woensdag, vrijdag en zaterdag van 
9.00-12.30 uur en van 13.00-16.30 
uur). 

Laat zien hoe goed je bezig 
bent, tag ons via twitter 
@gem_uithoorn en wij 
retweeten je foto of post! 
Wie weet motiveer je andere 
mensen wel met opruimen.

Kerstbomen
Kan de kerstboom de deur uit na de 
jaarwisseling? Dan kunt u deze op 
straat leggen bij de containeropstel-
plaatsen. Dit kunt u doen op de on-
derstaande dagen en plaatsen. Dit is 
gratis en de bomen hoeven niet aan-
gemeld te worden. 
Maandag 4 en 11 januari
De Legmeer, Legmeer-West en 
Kootpark (Laag- en hoogbouw)
Dinsdag 5 en 12 januari
Europafl ats (Hoogbouw)

Onderwijsinformatiemarkt 2016
Op woensdag 13 januari 2016 is 
de jaarlijkse onderwijsinforma-
tiemarkt. De markt is van 18.15 
uur tot 19.45 uur in de aula van 
het Thamen Uithoorn, Den Uyl-
laan 4 te Uithoorn. Scholen van 
voortgezet onderwijs uit Uit-
hoorn, Aalsmeer, Amstelveen en 

de Ronde Venen zullen zich pre-
senteren. Op deze avond kun-
nen ouders/verzorgers en leer-
lingen van groep acht van het ba-
sisonderwijs kennismaken met 
de mogelijkheden die scholen 
voor het voortgezet onderwijs uit 
de omgeving te bieden hebben. 

Van vrijdag 11 december 20.00 uur 
tot zaterdag 12 december 6.00 uur 
wordt het aquaduct van de N201 on-
der de Amstel afgesloten voor ver-
keer. Er vinden onderhoudswerk-
zaamheden plaats. Door de afslui-
ting kan het verkeer geen gebruik 
maken van het N201-tracé tussen 
de Middenweg Bovenkerkerpolder 

in Uithoorn en de aansluiting met de 
N196 in Amstelhoek. Het verkeer op 
de N201 wordt deels omgeleid met 
behulp van borden en moet rekening 
houden met enige vertraging.

Heeft u vragen, bel dan naar het 
provinciale Servicepunt Wegen en 
Vaarwegen 0800-0200600 (gratis).

Amstel aquaduct N201 
dicht voor onderhoud

WERK IN UITVOERING

Kerstmarkt op 12 en 13 december 2015. Bezwaar t/m 15 januari 2016.
- Amstelplein. Ontheffi ng artikel 35 Drank- en horecawet aan de heer Schoorl 

voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens de Kerstmarkt op 
12 en 13 december 2015. Bezwaar t/m 15 januari 2016.

- Eendracht 8. Verklaring van geen bezwaar aan R.K.B.S. De Springschans 
voor het organiseren van een Sinterklaasfeest op 4 december 2015 van 08.00-
12.00 uur.

- Eendracht 8 Verklaring van geen bezwaar aan R.K.B.S. De Springschans voor 
het organiseren van een kerstdiner op 16 december 2015 van 18.00-20.00 uur.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk Noord 1. Ontheffi ng aan Stichting Beheer Historisch Erfgoed Uit-

hoorn voor een later sluitingsuur tijdens een besloten feest van 4 op 5 decem-
ber 2015 tot 02.30 uur. Bezwaar t/m 1 januari 2016.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Centercom Buitenreclame voor het plaatsen van tijdelijke re-

clameborden van 21 december 2015 t/m 3 januari 2016 om kenbaarheid te ge-
ven aan de vuurwerk opruimactie. Bezwaar t/m 6 januari 2016.

- Vergunning aan FanWork Events voor het plaatsen van tijdelijke reclamebor-
den van 30 november t/m 13 december 2015 om kenbaarheid te geven aan 
de kerstmarkt op 12 en 13 december 2015. Bezwaar t/m 6 januari 2016.

Thamerdal
- Johan de Wittlaan 83. Verklaring van geen bezwaar aan Sportservice Haar-

lemmermeer-What’s Up in Uithoorn voor het organiseren van een Nix-party op 
12 december 2015 van 20.00 tot 01.00 uur.

 COLLECTEVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend van 22 oktober 
2016 tot en met 30 oktober 2016 aan: Mevrouw L. van der Weijden namens de 
Verenigng Bartimeus Sonneheerdt te Zeist voor het houden van een collecte te 
Uithoorn.

 START INSPRAAK VOOR VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
 “STEENWIJKERVELD 21”
Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Steenwijkerveld 21 
is het ingediende initiatief om de bedrijfswoning op het perceel Steenwijkerveld 
21 om te zetten naar een burgerwoning. In het bestemmingsplan Landelijk Ge-
bied - De Kwakel tuinbouwgebied is hiervoor de regeling plattelandswoningen op-
genomen. Echter niet iedere bedrijfswoning komt voor deze regeling in aanmer-
king, zoals ook de bedrijfswoning op het perceel van Steenwijkerveld 21. Bij het 
vaststellen van het bestemmingsplan is aangeven dat voor deze uitzonderings-
gevallen gekeken wordt naar een passende oplossing. Voor Steenwijkerveld 21 
is gezien de unieke locatie gekozen om het perceel om te zetten naar een woon-
bestemming. Zodoende wordt voor het perceel Steenwijkerveld 21 een bestem-
mingsplanprocedure opgestart. 
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan “Steenwijkerveld 21” ligt in het kader van de 
inspraakprocedure van donderdag 10 december 2015 tot en met donderdag 24 
december 2015 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het 
gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp 
bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Binnen deze ter-
mijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemees-
ter en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal ver-
volgens een standpunt worden ingenomen. 
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de 
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan 
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. 
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het be-
stemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staats-
courant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kun-
nen worden ingediend.
Uithoorn, 9 december 2015

W W W . U I T H O O R N . N L
Vervolg op volgende blz.

KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE 
RAADSVERGADERING VAN 15 DECEMBER 2015

Afwijkende openingstijden 
kerst-oud&nieuw periode
Donderdag 24 en 31 december: 
Burgerzaken om 12.00 uur gesloten
Klantcontactcentrum/receptie om 14.00 uur gesloten
Gemeentehuis Uithoorn om 14.00 uur gesloten
 
Duoplus
Maandag 4 januari 2015 zijn de gemeentehuizen 
Ouder Amstel en Uithoorn gesloten tot 12.30 uur.



www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

w w w . u i t h o o r n . n l

 Start inSpraak voor voorontwerpbeStemmingSplan 
 “mijnSherenweg 2”
toelichting
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Mijnsherenweg 2 is 
het ingediende initiatief om de bedrijfswoning op het perceel Mijnsherenweg 2 
om te zetten naar een burgerwoning. In het bestemmingsplan Landelijk Gebied 
- Glastuinbouwgebied is hiervoor de regeling plattelandswoningen opgenomen.  
Echter niet iedere bedrijfswoning komt voor deze regeling in aanmerking, zoals 
ook de bedrijfswoning op het perceel van Mijnsherenweg 2. Bij het vaststellen 
van het bestemmingsplan is aangeven dat voor deze uitzonderingsgevallen ge-
keken wordt naar een passende oplossing. Voor Mijnsherenweg 2 is gezien de 
unieke locatie gekozen om het perceel om te zetten naar een woonbestemming. 
Zodoende wordt voor het perceel Mijnsherenweg 2 een bestemmingsplanproce-
dure opgestart. 
inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan “Mijnsherenweg 2” ligt in het kader van de in-
spraakprocedure van donderdag 10 december 2015 tot en met donderdag 24 de-
cember 2015 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het 
gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp 
bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Binnen deze ter-
mijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemees-
ter en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal ver-
volgens een standpunt worden ingenomen. 
verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de 
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan 
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. 
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het be-
stemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staats-
courant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kun-
nen worden ingediend.
Uithoorn, 9 december 2015

 Start inSpraak voor voorontwerpbeStemmingSplan 
 “grevelingen 40-42”
toelichting
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Grevelingen 40-42 is 
het ingediende initiatief voor het perceel Grevelingen 40-42. Op dit perceel is een 
Fortswachterswoning gelegen en een Genieloods. De Genieloods is een provin-
ciaal monumentaal pand en fungeert als schuur/garage bij de Fortwachterswo-
ning. De eigenaar wil het perceel splitsen en van de Genieloods een woning ma-
ken. De Genieloods is slecht onderhouden en niet meer in originele staat. Met de-
ze wijziging kan de loods gerestaureerd worden en voor de toekomst behouden. 
Aangezien de Genieloods een woning gaat worden, wordt bij de bestaande wo-
ning een nieuwe berging/schuur gerealiseerd. Het initiatief past niet binnen het 
huidige bestemmingsplan. Om het initiatief mogelijk te maken, wordt een bestem-
mingsplanprocedure opgestart. 
inspraak
Het voorontwerp “Grevelingen 40-42” ligt in het kader van de inspraakprocedu-
re van donderdag 10 december 2015 tot en met donderdag 24 december 2015 
ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk in-
formatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp bestemmings-
plan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Binnen deze termijn kan een 
ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethou-
ders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een 
standpunt worden ingenomen. 
verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de 
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan 
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. 
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het be-
stemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staats-
courant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kun-
nen worden ingediend.
Uithoorn, 9 december 2015

 aanwijzingSbeSluit ondergrondSe containerS
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn heeft 
op 30 november 2015 locaties aangewezen voor ondergrondse groente,- fruit- en 

restcontainers. Deze locaties zijn in: De Kwakel, De Legmeer, het Kootpark, de Ju-
lianalaan en de Colijnlaan. In 2015 zijn er ook vijf ondergrondse containers op een 
andere plek geplaatst in de Meerwijk dan in het locatieplan stond aangegeven. Het 
college heeft deze wijzigingen ook vastgesteld op 30 november 2015. U kunt tot 
20 januari 2016 een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. De locatieplannen 
vindt u op www.uithoorn.nl. Wij sturen hierover geen aparte huis-aan-huis-brief. 
achtergrond
Op 3 juni 2014 heeft het college locaties aangewezen voor ondergrondse contai-
ners voor gf/ restcontainer in Meerwijk. Dit besluit vastgesteld op basis van het 
grondstoffenbeleid en de beleidsregels voor locatieplannen van ondergrondse 
containers. Deze beleidsregels kunt u vinden op http://uithoorn.regelingenbank.nl.

 bekendmaking beleidSregelS re-integratie uithoorn 2015
Het college van B & W heeft op 24 november 2015 de beleidsregels re-integratie 
Uithoorn 2015 vastgesteld. Met de vaststelling van de beleidsregels re-integratie 
wordt verdere uitwerking gegeven aan de re-integratieverordening Participatiewet 
Uithoorn 2015. Middels vaststelling van de beleidsregels re-integratie wordt het in-
strumentarium waarmee de gemeente tracht het optimale rendement te halen uit 
de haar opgelegde taak tot ondersteuning van personen richting arbeidsmarkt en 
participatie inzichtelijk gemaakt. Tevens wordt nadere invulling gegeven aan de 
bepalingen zoals die zijn opgenomen in de re-integratieverordening.

 bekendmaking beleidSregelS verlaging bijStandSnorm 
 uithoorn 2015
Het college van B & W heeft op 24 november 2015 de beleidsregels verlaging bij-
standsnorm 2015 vastgesteld. Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatie-
wet (Pw) van kracht. De verplichting om een toeslagenverordening vast te stellen 
is met ingang van voornoemde datum komen te vervallen. De huidige toeslagen-
verordening is van rechtswege per 1 juli 2015 komen te vervallen. De Pw biedt de 
mogelijkheid en om de bijstandsnorm lager vast te stellen wegens lagere woon-
kosten (artikel 27 Pw). Het college maakt gebruik van deze bevoegdheid. De bij-
standsnorm wordt met 20% van de gehuwdennorm verlaagd indien sprake is van 
het ontbreken van woonkosten. De bijstandsnorm wordt met 10% van de gehuw-
dennorm indien geen woning wordt bewoond. Voor die gevallen waarin een be-
langhebbende die momenteel een bijstandsuitkering ontvangt nadeel ondervindt 
als gevolg van het toepassen van deze beleidsregel, wordt een overgangstermijn 
van zes maanden toegepast. 

officiële mededelingen en bekendmakingen
vervolg van vorige blz.




